InvestAZ Yatırım:

Endekste Yön Arayışı Devam Ediyor…
Haftanın dördüncü işlem gününün ilk yarısına doğru BİST-100 endeksinin fiyatlama davranışlarında 13091338 geniş bant aralığında hareket ettiği görülüyor. Günün ilk yarısına doğru, 5 yıllık ülke CDS risk priminde
yaşanan yukarı yönlü eğilim ve TL’de yaşanan değer kayıpları endekste yön arayışına neden olduğu
izleniyor. Global piyasalarda, Avrupa seansında endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda
kısa vadede toparlanma eğilimi devam ettiği izleniyor. Günün ilk yarısına doğru, VIX ve MOVE endeksinde
sınırlı geri çekilmeler gözlemleniyor. Küresel tahvil piyasalarda 10 yıllık tahvillere genel olarak kısa vadede
talebin arttığı izleniyor. Büyük resimde, yaşanan salgına dair artan vaka sayıları ve aşılama süreci hızının
ivme kaybetmesi finansal enstrüman fiyatlamalarında karmaşık seyrin yaşanmasına neden olduğu
görülüyor. Günün geri kalanında, Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı ve Toplantı ardından düzenlenecek
basın toplantısında Başkan Lagarde’ın açıklamaları takibimizde olacak.
Satır Başları:








Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde günün ilk yarısına doğru fiyatlama davranışlarında 13091338 geniş bant aralığında hareket ettiği görülüyor. Günün ilk yarısına doğru, 5 yıllık ülke CDS risk
priminde yaşanan yukarı yönlü eğilim ve TL’de yaşanan değer kayıpları endekste yön arayışına
neden olduğu izleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Tüketici güven endeksi verisi Nisan ayında
bir önceki aya göre %7,5 oranında azaldı; Mart ayında 86,7 olan endeks, Nisan ayında 80,2 olarak
gerçekleşti.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 15:00’te
video konferans yöntemiyle toplanacağı açıklandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması
bekleniyor.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Çin'in insan hakları ihlalleri ve uluslararası etkisini artırma
girişimleri ile mücadeleyi ve Çin ile ekonomik rekabet gücünü artırmayı öngören geniş kapsamlı bir
yasa tasarısına onay verdiği açıklandı.

BIST-100
BIST100 endeksi öğleden önce 1309-1338 bölgesi aralığında hareket ettiği ve fiyatlamaların anlık olarak
1335 bölgesi civarında hareket ettiği görülüyor.
Destek: 1308 - 1300
Direnç: 1346 – 1360

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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Şirket Haberleri;
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO): 08.04.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması ile dolaylı bağlı ortaklığı
Global Ports Holding Plc'nin %100 bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("GLİ") 250.000.000 ABD
Doları tutarlı yurtdışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond) refinansman
sürecine Artırma Süreci (Dutch Auction) ile devam edeceğini ve bu kapsamda teklif toplamaya
başlayacağını duyurulmuştu. Artırma Sürecine ilişkin teklif alımı 16 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmış
olup, 1.000 ABD Doları nominal değer için ortalama 899,4 ABD Doları fiyat ile (tahakkuk eden faizler hariç)
44.7 milyon ABD Doları nakit ödeme ile 49.7 milyon ABD Doları nominal bedelli Eurobond GLİ tarafından
geri satın alınmış ve iptal edilmiştir. Artırma Sürecine ilişkin takas işlemi 19 Nisan 2021 tarihinde
tamamlanmıştır. Artırma Sürecinin bu şekilde tamamlanmasının ardından, GLİ'nin ihraç etmiş olduğu
Eurobond tutarı 200,3 milyon ABD Doları'na düşmüştür. Diğer yandan, zamanlamaya ve nihai koşulların
sağlanacağına yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla birlikte, Eurobond bakiyesinin
vadesinden önce itfa edilmesi amacıyla ekstra likidite sağlamaya yönelik görüşmelerde de son aşamaya
gelinmiştir. Konuyla ilgili detaylı bilgiye GPH'in web sitesi üzerinden ulaşılabilir.
https://www.globalportsholding.com/gli-eurobond-financing-register.php (Kaynak: KAP)
USDTRY
Gün ortasında 8,3005 seviyesinden işlem gören USD/TRY kur fiyatlamalarının geniş bant aralığında hareket
ettiği izleniyor. Dolar kurunda ilk direnç 8,4000 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 8,1200 – 8,0800
Direnç: 8,4000 - 8,4500
EURTRY
Şu saatlerde 9,9890 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kurun, öğleden önceki işlemlerde en yüksek
10,081 ve en düşük 9,8478 seviyelerini gören kurda kısa vadede yukarı yönlü hareketlerin devam ettiği
izleniyor. Kur için ilk direnç 10,100 seviyesi olarak izlenebilir.
Destek: 9,7000 - 9,6000
Direnç: 10,100 – 10,500
EURUSD
Paritenin şu saatlerde 1,2036 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek
1,2052 ve en düşük 1,2023 seviyelerini gören EUR/USD paritesi yatay hareketine devam ediyor. Parite için
yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2100 seviyesi olarak takip edilebilir.
Destek: 1,1940 - 1,1920
Direnç: 1,2100 - 1,2150

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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ALTIN
Ons altın öğleden önce en yüksek 1.797 en düşük 1.785 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.786
seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek seviyesi 1.770 seviyesi takip edilebilir.
Destek: 1.770 – 1.764
Direnç: 1.800 – 1.815
BRENT
Haftanın dördüncü işlem gününde Brent petrol günün ilk yarısında en yüksek 64,69 en düşük 64,06
seviyelerini gördü. Şu saatlerde 64,37 seviyesinde hareket eden emtiada günün ilk yarısında dalgalı seyrin
devam ettiği izleniyor.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
90 (212) 238 88 88

Adres: Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, C Blok No: 126 Esentepe, Şişli

www.investaz.com.tr

